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אבנר בירון מנצח
רות ציזָק סופרן (גרמניה)
מוקי זוהר אבוב
רויטל חכמוב פסנתר
סמואל ברבר ()1981-1910
קַ נְצ ֹונֶטָ ה לאבוב ולתזמורת כלי קשת אופ' 48
ביצוע היצירה מוקדש לזכרה של
אורה בועזסון ,לשעבר נגנית התזמורת,
שנקטפה בדמי ימיה.
וולפגנג אמדאוס מוצרט ()1791-1756
שלוש אריות קונצרטיות:
• "מי יידע את ייסורי אהובי"? ק' 582
• "הולכת אני ,אך לאן ,אלִ י?" ק' 583
• "אתה מבקש שאשכח אותך?" ק' 505

2017-2016

תל אביב  /מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 3.3.17 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 4.3.17 ,בשעה 20:00
יום א' 5.3.17 ,בשעה 20:00
ירושלים  /תיאטרון ירושלים
יום ג' 7.3.17 ,בשעה 20:00
רחובות  /אולם ויקס במכון ויצמן למדע
יום ד' 8.3.17 ,בשעה 20:00

הפסקה
בועז בן משה ()1962
ארבעה שירים מתוך "מחזור שירי ג'יימס ג'ויס"
לסופרן ,לאבוב ולכלי קשת
וולפגנג אמדאוס מוצרט
סרנדה מס'  12לשמיניית כלי נשיפה
ק'  388בדו מינור

כתיבת התוכנייה בני הנדל עיצוב חגית מימון
צילום השער ועיבוד פוטוגרפי יצחק נופך מוזס

אבנר בירון  /מנהל מוסיקלי ומנצח

מ

עוף וחדשנות מאפיינים את המנצח
והחלילן אבנר בירון ,המייסד ,המנהל
המוסיקלי והמנצח הקבוע של הקאמרטה
הישראלית ירושלים .בעבודה שיטתית,
מאומצת ויצירתית הקנה לתזמורת
יוקרה בארץ ובעולם ,והופעותיה תחת
שרביטו זוכות לשבחי הביקורת ,לאמון
המנויים הוותיקים ולהערכתם של
המצטרפים החדשים.
העונה הזאת היא עונתה ה 33-של
הקאמרטה הישראלית ירושלים .מלבד
הופעותיה בארץ ,הופיעה התזמורת
גם באולמות מרכזיים בפריס ,באמסטרדם,
בברלין ,בלוצרן ,בבאזל ,בז'נבה,
במדריד ,בניו יורק ,בוושינגטון ,בלוס
אנג'לס ,בשיקגו ,באלסקה ,בבייג'ין,
בשנחאי ,בטביליסי ,בירוואן ,בסידני,
במלבורן ובנגקוק.
נכסי צאן הברזל של המוסיקה הקלאסית
הם כמובן עמוד התווך של רפרטואר
הקאמרטה ,אך מלבד יצירות מוכרות
ואהובות של יוצרים בעלי שם ,אבנר
בירון בוחר בעבור תכנוני הרפרטואר
השנתיים גם יצירות מסקרנות ונדירות
מן המוסיקה העולמית שאין מרבים
להשמיע באולמי הקונצרטים .כמו כן הוא
מזמין בעבור התזמורת יצירות חדשות
ממלחינים ישראלים.

את הקריירה המוסיקלית שלו החל אבנר
בירון כחלילן בתזמורת הפילהרמונית
הישראלית ובתזמורת הקאמרית
הישראלית .לפני כן למד ביולוגיה
באוניברסיטה העברית והשתלם בניצוח
באקדמיה למוסיקה בווינה ובמוצרטאום של
זלצבורג .גישתו למוסיקה ולאינטרפרטציה
מושפעת מהשכלתו הרחבה במוסיקה
ובמדע .כחלילן הירבה להופיע בהרכבים
קאמריים וברסיטלים ,וניהל כיתות אמן
רבות משתתפים בארץ ומחוצה לה.
כמורה וכמחנך העמיד דורות של חלילנים
ושל מורים לחליל .הוא הקים בזמנו את
"אנסמבל סולני הגליל" ,הרכב וירטואוזי
שזכה להצלחה בינלאומית בזמן קצר.
אבנר בירון ניצח על התזמורת הפילהרמונית
הישראלית ,התזמורת הסימפונית ירושלים
רשות השידור ,התזמורת הסימפונית חיפה
והסינפונייטה באר שבע ,והוא מוזמן לנצח
על תזמורות ברחבי העולם .כמו כן כיהן
כמנהל המוסיקלי של פסטיבלים ,ביניהם
"אבו גוש" ו"ימי מוסיקה וטבע בגליל".

ב 1994-החל בירון לכהן כראש האקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים .בשלוש
הקדנציות של כהונתו הצעיד את האקדמיה
להישגים מרשימים :הוא יזם את פתיחתה
של מחלקה למוסיקה מזרחית ,הקים את
התזמורת הקאמרית של האקדמיה ויסד
את הפקולטה למוסיקה רב־תחומית.
בירון נבחר לכהן כחבר הוועדה המתמדת
של ארגון האקדמיות הגבוהות למוסיקה
באירופה (.)AEC
בשנת  2005זכה בפרס שרת החינוך על
מצוינות ותרומה אמנותית רבת שנים
בתחום המוסיקה בארץ ,ובשנת  2013העניק
לו משרד התרבות והספורט פרס ע"ש אריק
איינשטיין ליוצרים שתרמו להתפתחות
התרבות הישראלית לדורותיה.

צילום :סיימון ואן בוקסטל

רות ציזק  /סופרן
הקונצרטהאוס של ברלין והגוואנדהאוס
של לייפציג ,הסימפונית של מונטריאול,
תזמורת פריס ותזמורת המוצַ ְרטֵ או ּם של
זלצבורג .היא הופיעה ברקוויאם של
מוצרט ,ברקוויאם הגרמני של ברהמס,
במיסה ס ֹולֶמְ נִיס של בטהובן ,בתמונות
מפאוסט של גתה מאת שומן ובאורטוריה
אליהו של מנדלסון ,במחיצת מנצחים
כגון סר אַ נ ְְד ָרש שיף ,הרברט בּלוֹמסְ טֶ ְדט,
כריסטוף אֶ שֶ ְנ ָּבך ,כריסטוף פון דוֹהְ ַננִי,
ִריקַ ְרד ֹו מו ִּטי ,דָ נִיאֶ לֶה ג ִָטי ואייבור ּבוֹלְ טוֹן.
רות ציזק היא אורחת קבועה בפסטיבלים
הבינלאומיים של זלצבורג ,לוצרן ,ברלין,
פרנקפורט ,שלזוויג־הולשטיין והפרוֹמס
של לונדון ,והיא מופיעה ברסיטלי לידר
בעולם ,לצדם של הפסנתרנים סר אַ נ ְְד ָרש
שיף וגֶרוֹלְ ד הו ּ ֶּבר .בתחום המוסיקה
הקאמרית היא מרבה לשתף פעולה עם
שלישיית הפסנתר של וינה ,רביעיית אָ או ִּרין
הגרמנית ,רביעיית מֶ ֶרל השווייצית
ושלישיית הנודד הפריסאית.

ר

צילום :רוזה פרנק

ות ציזָק ,ילידת עיירה קטנה בפאתי
פרנקפורט על־נהר־מיין ,למדה שירה
במכללה למוסיקה ולאמנויות הביצוע
בפרנקפורט ,והחלה את דרכה על בימת
האופרה כחלק מצוות הזמרים של אופרת
היידלברג ושל "האופרה הגרמנית שעל
הריין" בדיסלדורף .זכייתה בפרסים
ראשונים בתחרויות יוקרה ,לרבות הפרס
הראשון בתחרות הכלל־גרמנית ובתחרות
דֶ ן בוֹס ההולנדית ,הזניקו אותה לקריירה
בינלאומית ,על בימות האופרה של מינכן,
ברלין ,שטוטגרט ,מילאנו ,פירנצה ,וינה,
ציריך ,פריס ,לונדון וניו יורק .בין תפקידיה:

ִאילְ יָה באידומניאו של מוצרט ,הרוזנת
ומַ ְרצֶ 'לִ ינָה בנישואי פיגרוָ ּ ,פמִ ינָה בחליל
בק ַלּע החופשי של ובר וסוֹפִ י
הקסם ,אֶ ְנכֶן ַ
באביר הוורד של ריכרד שטראוס.
רות ציזק היא סולנית מבוקשת באולמי
הקונצרטים ,ומופיעה תדיר עם תזמורות
בארוק ,כגון האקדמיה למוסיקה עתיקה
בברלין ותזמורת הבארוק של פרייבורג.
כמו כן היא שרה עם תזמורות פילהרמוניות
וסימפוניות ,כגון הפילהרמוניות של ברלין
ושל וינה ,הפילהרמונית הסלובקית,
הסימפונית של לוס אנג'לס ,תזמורות

השנה תשתתף רות ציזק במתיאוס פסיון
עם תזמורת ק ֹולֶגִ יו ּם באך בניצוחו של
הַ נְסְ יו ְֹרג אַ לְ ְ ּב ֶרכְ ט ובתשיעית של בטהובן
עם הסימפונית של מינכן בניצוחו של
קֶ וִין ג'ון אֶ דו ּסֵ יי ועם תזמורת ולנסיה
בניצוחו של ירון ְט ַראוּבּ.
בנוסף להופעותיה ,רות ציזק מכהנת
כפרופסור לזמרה בבית הספר הגבוה
למוסיקה של חבל הסאר.
זאת הופעתה הראשונה עם הקאמרטה
הישראלית ירושלים.

מוקי זוהר  /אבוב

רויטל חכמוב  /פסנתר

וקי זוהר מכהן כאבובן הראשי של הקאמרטה הישראלית
ירושלים ,ומופיע עמה כסולן זה  17שנים ,בין היתר בקונצ'רטי
של באך ,ויואלדי ,ווהן־וויליאמס וצ'ימרוזה.

ר

מ

מוקי זוהר נולד בתל אביב בשנת  1973והחל ללמוד נגינת אבוב אצל
סמדר שזר .הוא המשיך בלימודיו ברוטרדם ,אצל עמנואל אבול
( ,)Abbühlואת תוארו הראשון בביצוע השלים באקדמיה למוסיקה
"סווֵלִ ינְק" באמסטרדם בהדרכתו של יאן סְ ְּפר ֹונְק .את לימודי התואר
השני סיים באוניברסיטת מינסוטה בארצות הברית ,בהדרכתו של
ֵּבייזְ ל ריב .כמו כן השתלם אצל מוריס ּבו ּרג ,לו ּתָ ר קוֹך ,דאגלס ּב ֹויְד,
קת'רין גרינבנק ואלן ווֹגל.

רויטל חכמוב מרבה לנגן מיצירותיהם של מלחינים ישראלים ,ובהן
יצירות שנכתבו במיוחד בעבורה ושהוקדשו לה .היא מופיעה תדיר
בפסטיבלים ישראליים ובינלאומיים ,ברסיטלים ובנגינה עם הרכבים
קאמריים .לפני חמש שנים יסדה את סדרת הקונצרטים המצליחה
"פיאנו" בנטף ,ובה היא מנגנת ,מרצה ומארחת מוסיקאים אחרים.
בספטמבר האחרון ניגנה לראשונה נגינת סולו בקרנגי הול בניו יורק,
והיא מוזמנת לשוב ולהופיע שם בספטמבר .2017
רויטל נמנית על סגל המורים במחלקה לפסנתר באקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים .זאת הופעתה הראשונה עם הקאמרטה.

צילום :עידו פרץ ,עמית גושר

מוקי זוהר השתתף כסולן בפסטיבלים בישראל ,באירופה ובארצות
הברית ,ובהם פסטיבל טנגלווד ( ,)1995שם ניגן עם התזמורת
הסימפונית של בוסטון בניצוחו של מאסטרו סייג'י אוזאווה .בשנת
 1998הופיע עם תזמורת אוניברסיטת מינסוטה וזכה שם במקום
הראשון ב"תחרות הקונצ'רטו" .גם עם התזמורת הפילהרמונית
הישראלית ניגן כסולן ,תחת שרביטו של זובין מהטה .הוא היה
חלק מן ההרכבים הקאמריים "טריו אֵ ראַ טו" ו"האנסמבל הישראלי
החדש" .זוהר זכה במלגות מטעם קרן התרבות אמריקה־ישראל
לאורך כל שנות לימודיו.

ויטל חכמוב ,ילידת ישראל ,קנתה לה את ראשית הכשרתה
מידי ליאת יניב ,דינה תורגמן ופרופ' אריה ורדי .היום ,מעוטרת
בתואר אמן סולן מן האקדמיה למוסיקה של הנובר ,היא נמנית עם
טובי הפסנתרנים של ישראל .חכמוב הופיעה כסולנית עם התזמורות
המובילות בארץ ,ובהן הפילהרמונית הישראלית ,ועם תזמורות
חשובות בעולם ,כגון הקאמריות של מוסקבה ,שטוטגרט ובודפשט,
הסימפוניות של ברלין וצפון גרמניה והפילהרמוניות של בוקרשט
וטרנסילבניה .היא ניגנה עם גדולי המנצחים :ולרי ג ְֶרגְ יֶב ,זובין
מהטה ,מקסים שוסטקוביץ' ,מנדי רודן ,סֶ רג'ו ּ קוֹמִ יסְ י ֹונָה ,נועם שריף,
דן אטינגר ,ליאור שַ מְ ָּבדָ ל ,עומר וֶלְ ֶּבר ,אבי אוסטרובסקי ואחרים.

הקאמרטה  -התזמורת הטובה ביותר בישראל"

חנוך רון ,ידיעות אחרונות10.2.17 ,

תזמורת הקאמרטה מנגנת מצוין"

חגי חיטרון ,הארץ15.1.17 ,

34
2017
2018

צילום :גלית דויטש

עונה גדולה 2018-2017 /

Great Season

רכישת מינויים / 1-700-55-2000 :בימים א'-ה'  09:00-17:00או באתרwww.jcamerata.com :

הקונצרטים הבאים

עורכים סדר

אבנר בירון מנצח
אלינור רולף ג'ונסון סופרן (בריטניה)
דיאנה מו ּר מצו־סופרן (בריטניה)
חו ְֹרחֶ ה נַבָ ר ֹו קוֹלו ָֹרד ֹו טנור (ספרד)
דֵ יוִיד סוֹאר בס (בריטניה)
אנסמבל אקדמיית הקולות האנגליים
בהדרכת טים בראון (בריטניה)
י.ס .באך הקנטטה "הללו האל בממלכותיו" רי"ב 11
זיו קוֹז'ו ָֹקרו ּ "מאין באת ולאן אתה הולך" (בכורה עולמית)
י.ס .באך אורטוריית חג הפסחא
תל אביב :מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 31.3.17 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 1.4.17 ,בשעה 20:00
יום א' 2.4.17 ,בשעה 20:00
זכרון יעקב :אלמא מרכז אמנויות
יום ב' 3.4.17 ,בשעה 20:00
ירושלים :תיאטרון ירושלים
יום ג' 4.4.17 ,בשעה 20:00

צפונה וקדמה

ּ ַפסִ י הִ יו ִֹקי מנצח (פינלנד)
מקהלת הילדים טַ ִּפי ֹולָה (פינלנד)

מוצרט מיסה ְב ֵּרווִיס
ווהן וויליאמס מגניפיקט
מיכאל ווֹלְ ּ ֶפה "מזרח" פואמה מס'  9לתזמורת ולמקהלה
(בכורה עולמית)
סיבליוס מבחר שירים א־קפלה
כפר סבא :היכל התרבות העירוני
יום ד'  7.6.17 ,בשעה 20:30
סביון :בית התרבות
יום ה' 8.6.17 ,בשעה 20:30
תל אביב :מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 9.6.17 ,בשעה  ;13:00מוצ"ש 10.6.17 ,בשעה 21:00
יום א' 11.6.17 ,בשעה 20:00
ירושלים :תיאטרון ירושלים
יום ב' 12.6.17 ,בשעה 20:00
זכרון יעקב :אלמא מרכז אמנויות
יום ג' 13.6.17 ,בשעה 20:00

"בבורק הוא
תופעה חסרת
תקדים"

פסטיבל אופוס מציג

הקאמרטה הישראלית ירושלים

נשפני הפילהרמונית
של ברלין
מנצח :אבנר בירון

21:00 22.4.17

מוזיאון תל אביב (אולם רקנאטי)

רח' שאול המלך  ,19תל אביב

עיצוב גרפי :זהר קורן ועידן עם–שלם

 20%הנחה
למנויי הקאמרטה

חלק ֿא׳

לכרטיסים צלצלו 1-700-55-2000

קרן יער

בתכנית:
הפסקה

חלק ב׳

באך \ קונצ'רטו לאבוב בפה מז'ור (במקור לצ'מבלו)
ויוואלדי \ קונצ'רטו לבסון בסול מז'ור
מוצארט \ קונצ'רטו מס'  1לקרן ברה מז'ור K.412

ראדק באבורק

דומיניק וולנוובר
אבוב ,קרן אנגלית

מור בירון
בסון

באך \ אדאג'יו מתוך הקונצ'רטו ברה מינור במקור לצ'מבלו
מוצארט \ קונצ'רטו לבסון בסי במול מז'ור K.191
מוצארט \ קונצ'רטו מס'  3לקרן יער במי במול מז'ור K.447
או באתר www.jcamerata.com

פסטיבל אופוס מציג

הקאמרטה הישראלית ירושלים

מנחה :נעם בן-זאב

קונצרט הוקרה חגיגי לכנר
חיים טאוב
20:30 27.4.17

אולם "הנרי קראון" ,תיאטרון ירושלים

0%
למנוי  2הנחה
יה
קאמרטה

עיצוב גרפי :זהר קורן ועידן עם–שלם

רוברטו פאטרנוסטרו
מנצח

בתכנית:

חלק ֿא׳

בטהובן  /הפתיחה "יצורי פרומיתיאוס"
עודד זהבי  /קונצ'רטו לשני כינורות ותזמורת קאמרית
(בכורה עולמית) רועי שילוח  /כינור ,מתן דגן  /כינור

לכרטיסים צלצלו 1-700-55-2000

כינור

הפסקה

חלק ב׳

מחווה
וברכות
קצרות

קוליה בלאכר
כינור

מתן דגן

רועי שילוח
כינור

ברהמס  /קונצ'רטו לכינור
קוליה בלאכר  -כינור (גרמניה)
* בלאכר ינגן על כינור הסטרדיווריוס " "Tritonמשנת 1730

או באתר www.jcamerata.com

סמואל ברבר ( / )1981-1910קַ נְצ ֹונֶטָ ה לאבוב ולתזמורת כלי קשת אופ' 48

ס

בשנת  1961השתלב השיר הזה ביצירה
לחליל ולפסנתר ,ובשנת  1962היה לפרק
השני" ,קנצונה :מודרטו" ,בקונצ'רטו
לפסנתר אופ'  38של ברבר.

מואל ברבר ,אחד המלחינים
האמריקנים החשובים של המאה
העשרים ,הותיר אחריו סימפוניות,
קונצ'רטי ,שתי אופרות ,מוסיקה קולית
ויצירות קאמריות .האופרה הראשונה שלו,
"ונסה" ,זכתה בפרס פוליצר ,הקונצ'רטו
שלו לפסנתר נוגן בחנוכת אולם הקונצרטים
של מרכז לינקולן החדש בניו יורק ,והאדג'ו
שלו – לדעת רבים היצירה הקלאסית
העצובה ביותר שהולחנה – שודר עם מות
רוזוולט ואחרי רצח קנדי ,והושמע בהלוויית
איינשטיין ובפרומס של לונדון למחרת
 11בספטמבר .2001
ברבר נולד בווסט צֶ 'סְ טֶ ר ,עיירה קטנה ליד
פילדלפיה .בהיות אמו פסנתרנית ודודתו -
לו ִּאיז הוֹמֶ ר  -זמרת אלט נודעת ,החל
ללמוד נגינת פסנתר בגיל שש .בן שבע
הלחין את שירו הראשון ,בן עשר חיבר
אופרטה לליברית של המבשלת האירית,
ובשנת  ,1924בהיות סמואל בן  ,14התקבל
בקלות למכון קרטיס למוסיקה בפילדלפיה,
אז מוסד חדש .במכון קרטיס למד פסנתר,
שירה ,קומפוזיציה וניצוח.

צילום :קארל ואן וכטן

משהשלים את לימודיו ,פיתח ברבר
קריירה קצרה כזמר בריטון .אך עד מהרה
גברה תאוות ההלחנה על אהבת השירה,
והוא החל לחבר במרץ מוסיקה קולית
וכלית .הלחנותיו זכו לתגובה אוהדת ואף
זיכוהו בפרסים .ייתכן שמה שנשא חן
בעיני העולם היה סגנונו השמרני בעידן
של מודרניזם ניסיוני .מי שהשפיע מאוד
על סגנונו של סמואל הצעיר בשנותיו
ידנִי הוֹמֶ ר,
הפורמטיביות היה דודו ,סִ ְ
בעלה של לואיז זמרת האופרה .סידני,

כ 8-דקות

מלחין של שירי זֶמֶ ר ,היה מעריץ גדול של
המוסיקה הרומנטית האירופית של המאה
התשע עשרה ,ובהשראתו לא ראה גם
אחיינו סיבה להיפרד מן הטונאלית הברוכה.
גם שהיותיו הארוכות של ברבר בווינה לא
היטו את לבו אל עבר סגנונות אסכולת
שנברג .שמרנותו של ברבר הרחיקה ממנו
גם את האידיומים העממיים האמריקניים,
כגון הג'אז ,הבלוז והפולק ,שהיוו מקור
השראה בולט לעמיתיו המלחינים בני ארצו,
קופלנד ,גרשווין וברנשטיין.
הקנצונטה שלפנינו היא יצירתו האחרונה
של ברבר ,אף כי ,כבמסורת מיטב המלחינים,
היא גלגול של גרסאות קודמות .ב1958-
הלחין ברבר בעבור החלילן מנפרד ִאי ֶּבל
יצירה קצרה ושמה "אלגיה" .אחר כך
שינה את שמה לקַ נְצ ֹונֶה ,כלומר "שיר".

בשנת  ,1980בהיות ברבר חולה במחלה
סופנית ,שב אל המנגינה ,זו הפעם הרביעית.
הפעם הועיד אותה להיות הפרק האמצעי
בקונצ'רטו לאבוב ,שעמד להקדיש לחברו
הרולד גוֹמְ ֶּב ְרג ,אבובן הפילהרמונית של
ניו יורק .משראה ברבר כי בשל מחלתו
לא יוכל להשלים את המלאכה ,החליט
להפוך את הפרק ליצירה עצמאית ולקרוא
לה ַקנְצ ֹונֶטָ ה לאבוב ולכלי קשת .אחרי
מותו ,בשנת  ,1981פנה בית ההוצאה שלו
אל צ'רלס טרנר ,חברו הוותיק ותלמידו של
ברבר ,לתזמר את הפרק .וכך הווה :טרנר
ִתזמר ,גומברג ביצע עם הפילהרמונית של
ניו יורק בניצוח מהטה ,והיצירה הייתה
לשיר סיכום ואשכבה לברבר ,מעין "אלגיה",
כשם היצירה של שנת .1958
הקנצונטה ,כמו רבות מיצירותיו של
הזמר־מלחין סמואל ברבר ,היא מעין
חיקוי ּכֵלִ י לקול האנושי .יש בה כתמי
כרומטיות ,הפזורים בעיקר באמצע היצירה.
המוסיקולוג האמריקני ג'ון קו ִֹרילְ יאָ נ ֹו מתאר
אותה כמין גשר :שתי רגלי הגשר – תחילת
היצירה וסופה – מונחות על קרקע הפשטות
הטונאלית ,סימן ההיכר של ברבר ,והקשת
המתגבהת בין שתי הרגליים היא גרסה
כרומטית ,פוסט ריכרד שטראוס־ית ,של
אותה מנגינת אבוב פשוטה" .לירית ,רגשית
ופואטית" אוהבים לכנות את הקנצונטה
של ברבר בטקסטים המלווים את ביצועיה
התכופים באולמי הקונצרטים בעולם.

וולפגנג אמדאוס מוצרט ( / )1791-1756שלוש אריות קונצרטיות

כ

ל פיסת מוסיקה הנושאת את שֵ ם
מוצרט נאספת ונשמרת ,מנוגנת
ומזומרת .ולא רק יצירותיו השלמות ,אלא
גם עשרות היצירות שהותיר "בתפזורת":
קַ נְצ ֹונֶטוֹת ,קווטינות ,קנונים ואריות נטולות
אופרות .מהי אריה נטולת אופרה? אריה
שנכתבה לשם מיזוגה באופרה קיימת ,או
שנכתבה לאירוע ספציפי למען זמר או
זמרת מסוימים .באסופת שלוש האריות
שלפנינו שני הסוגים האלה מודגמים.
את שתי האריות הראשונות" ,מי יידע
את ייסורי אהובי?" ו"הולכת אני ,אך לאן,
אלי?" הלחין מוצרט לשם שילובן באופרה
קיימת .בינואר  1786העלה ה ּבו ְּרגְ תֵ אָ טֶ ר
של וינה בזו אחר זו את האופרות הקומיות
"הרגזן טוב־הלב" של המלחין הספרדי
וִיסֶ נְטֶ ה מַ ְר ִטין אי ס ֹולֶר ואת "נישואי
פיגארו" של מוצרט .שתי האופרות ,שאת
הליבריתות שלהן חיבר לו ֶֹרנְצ ֹו דָ ה פּ ֹונְטֶ ה,
הצליחו ביותר ,וב 1789-החליט ה ּבו ְּרגְ תֵ אָ טֶ ר
להעלותן שוב .בינתיים התחלף הליהוק
בשתיהן והיה צורך לכתוב אריות חדשות,
המותאמות לזמרות החדשות .לדמות
סוזנה ב"נישואי פיגארו  "1789מיהר מוצרט
להתאים שתי אריות שונות מאלה שכתב
לסוזנה המקורית ,אך בזה לא די .הספרדי
ס ֹולֶר כבר לא היה בווינה ,כי נתמנה למלחין
הצארינה יקתרינה הגדולה ,ולכן נתבקש
מוצרט לצייד גם דמות מדמויות "הרגזן
טוב־הלב" באריות חדשות .ואלה שתי
האריות הראשונות שנשמע היום.
הדמות ששתי האריות הושמו בפיה היא
מדאם לו ּצִ 'ילָה* ,אשת רהב ,שרק בגדים,
בילויים ובזבוזים מעניינים אותה .וכיוון

שרוששה את בעלה ג'וֹק ֹונְדוֹ* ,אין הוא יכול
לתת לאחותו הצעירה ,אנג'ליקה* ,גיבורת
האופרה ,נדוניה שתאפשר לה להינשא
לבחיר לבה .הדוד הרגזן פֶ ָרמ ֹונְדוֹ* ,המעניק
לאופרה את שמה ,עומד להשיאהּ  ,אפוא,
לעשיר זקן .לבסוף מתברר שהרגזן טוב־לב
ביסודו ,והוא מצייד את הצעירה בנדוניה,
מה שמאפשר לאופרה להיות ּבו ּפָ ה (קומית)
ולא סֵ ְריָה (טראגית) .ואולם ענייננו כאן
בעיקר שתי האריות שמדאם לו ּצִ 'ילָה מַ פְ נָה
אל בעלה האכול אשמה .ראו איך באופרה
שכוחה המנגינות הנמרצות של מוצרט
ותזמורו העשיר הופכים דמות שולית
ושלילית למושא הזדהות.
את האריה השלישית ,הארוכה יותר,
"אתה מבקש שאשכח אותך?" הלחין
מוצרט למען ידידתו הטובה ,הסופרן ננסי
סְ טו ָֹרס ( ,)Nancy Storaceלרגל פרידתה
ממנו ומן העיר וינה .עלילת הסיפור הזה ,מן
החיים עצמם ,נשמעת כליברית של אופרה
ממש :אנה סֵ לִ ינָה (ובקיצור ננסי) סְ טו ָֹרס,
ילדת פלא לונדונית ,בת לאם אנגלייה
ולאב איטלקי ,השתלמה בשנות העֶ ְש ֶרה
לחייה בנפולי ובוונציה ,ובשנת  - 1783והיא
בת  - 18הגיעה לווינה ,להצטרף לאופרה
האיטלקית שהקים הקיסר יוזף השני .במרס
 1784נישאה לכנר אנגלי ,ג'ון פישר שמו,
אך זה התעלל בה ,עד כי החליטה לעוזבו
ולחזור לשם נעוריה .במצוות הקיסר גורש
פישר מווינה ,וננסי ,שלסופרן שלה הלחין
מוצרט את דמות סוזנה בבכורת "נישואי
פיגארו" ,הייתה לידידתו הטובה** .בשלהי
 1786החליטה ננסי סטורס לשוב ללונדון.
התולדה המוסיקלית של הסתלקותה מווינה
הייתה האריה שלפנינו.

כ 18-דקות
טקס הפרידה נקבע לסוף פברואר ,1787
ומוצרט בחר לשים בפיה יצירה שתַ ראה
לכֹּל מה וינה מפסידה :אריה שכתב באותה
שנה לשם מיזוגה בהפקה חדשה של
האופרה שלו "אידומניאו" .חודשיים לפני
תאריך היעד ,ב 27-בדצמבר  ,1786רשם
ביומנו האישי את דבר הכנת הרצ'יטטיב
והאריה .וכך רשם" :סצנה ורונדו****
[לאנסמבל] עם מקלדת סולו ,בעבור
מדמואזל סְ טו ָֹרס ועבורי" .הביטוי "ועבורי"
מחזק את ההשערה שמוצרט עצמו ניצח
על האנסמבל מעם מקלדת הפסנתר .וכדי
שלא ישגה איש ,הפסנתר אף מעוגן בכותרת
הפרטיטורה" :פיאנו־פורטה א ֹו ְ ּבלִ יגָטוֹ"
כתוב .האנסמבל שלצד הפסנתר עשוי כלי
קשת וצמדי קלרינטים ,בסונים וקרנות.
מילות האריה כנראה של דה פונטה.
רק כלי הקשת מלווים את הרצ'יטטיב
הפותח ,וברונדו מצטרפים כלי הנשיפה
והפסנתר .עם כניסת הפסנתר לתמונה,
מתברר כי לביטוי "ועבורי" יש עוד משמעות:
הדיאלוג בין הפסנתר לסופרן אינטימי
והבעתי כל כך ,עד כי נעלם לפעמים
מאוזני השומע שאת צער הפרידה
הפסנתר מזמר בלא מילים.

*לשמות של דה פונטה יש סמליות:
לוצ'ילה=מתנוצצת; ג'וֹק ֹונְדוֹ=משחק ,מהמר;
אנג'ליקה=מלאכית; פֶ ָרמ ֹונְדוֹ=עולם של ברזל.
**הלשונות הרעות של וינה בחרו להכתיר את
הקשר בין המלחין לפרימדונה בשמות נוספים.
***Adriana Ferrarese del Bene
****"סצֶ נָה" ( )scenaהיא כאן מילה נרדפת
לרצ'יטטיב ,ו"רונדו"  -לאריה.

 לו ֶֹרנְצ ֹו דָ ה פּ ֹונְטֶ ה:מילים
 בני הנדל:עברית

582 ' מוצרט ק.א.ו

?מי יידע את ייסורי אהובי

:מִ י יֵדַ ע מָ ה מֵ סֵ ב לַאֲ הו ּבִ י יִסּ ו ִּרים
?ִּתעו ּב? ִקנְאָ ה? מו ָֹרא? אַ הֲבָ ה
! הֵ ן ּ ֵת ְדעו ּ מָ ה יָקָ ר הו ּא לִ י,אַ ִ ּלים
!ִשמָ ִתי הַ ְ ּכאו ּבָ ה
ְ ׁ עִ ְקרו ּ הַ ְּספֵ קוֹת מִ ּנ
583 ' מוצרט ק.א.ו

? אלי, אך לאן,הולכת אני
? אֵ לִ י, אַ ְך לְ אָ ן,ה ֹו ֶלכֶת אֲ נִי
 לָאֲ נָחוֹת ׁ ֶש ִ ּלי,ִֹאם ַליִּסּ ו ִּרים ׁ ֶש ּלו
!אֵ ין הַ ּׁ ָשמַ יִם חָ ׁ ִשים חֶ מְ לָה
,אָ הו ּב לְבָ בִ י
,אָ ּנָא ׁ ְשמ ֹר נ ְִתיבִ י
.הָ סֵ ר הִ סּ ו ּסְ ָך הַ ּ ֵמסֵ ב לִ י חַ לְ חָ לָה

505 ' מוצרט ק.א.ו

?אתה מבקש כי אשכח אותך

!?ׁ ֶשאֶ ׁ ְש ּכַח או ְֹת ָך
?אַ ּ ָתה מַ ִ ּציעַ ׁ ֶשאֶ ּפ ֹל לִ זְ רוֹעוֹתָ יו
?ְשאֶ ֱע ֶש ׂה ז ֹאת ְ ּבעו ִֹדי חַ יָּה
ֶ ׁו
!ה ֹו לֹא! מו ּטַ ב מו ִֹתי מֵ חַ יַּי
. אֲ חַ ּכֶה ל ֹו ְ ּבלִ י מו ָֹרא,יָבוֹא נָא הַ ּ ָמוֶת
?ִּת ְרצֶ ה ִ ּכי אֵ ׁש ז ָָרה ְּת ַכ ּלֶהָ או ִֹתי
?ׁ ֶשאֲ נ ּ ֶַסה לְ הַ ֲענִיק חֲסָ דַ י לְ אַ חֵ ר? ּכֵיצַ ד אוּכַל
!מֵ ר ֹב צַ עַ ר הֵ ן אָ מו ּת
! לְ ָך לָעַ ד אָ הַ בְ ִּתי, אָ הו ּב יָקָ ר,אַ ל ִּת ְדאַ ג
,לֹא אוּכַל ָל ֵש ׂאת סֵ בֶ ל ּכ ֹה מַ ר
.ִשמָ ִתי
ְ ׁ ִ ּכמְ עַ ט ו ּפו ַֹרחַ ת נ
?אַ ּ ָתה נֶאֱ נָח? לוֹחֵ ץ ֶּבחָ זֶה
!ח ֲׁש ֹב מָ ה אֲ י ֹם הָ ֶרגַע הַ ז ֶּה
, אַ כְ ז ִָרים,לֹא אוּכַל לְ תָ אֵ ר אֶ ת הַ ְ ּכאֵ ב! ּכ ֹוכָבִ ים ְר ׁ ָשעִ ים
?עַ ל מָ ה ְ ּגזַר ִּדינִי הַ ּכ ֹוזֵב
, צוֹפִ ים יְקָ ִרים,ְשמוֹת טוֹבוֹת
ָ ׁנ
,הָ רו ִֹאים עַ ּ ָתה אֶ ת עִ ּנוּיִי הַ ּגָדוֹל
ְ  הַ ָ ּצ ִר:ִאמְ רו ּ אַ ּ ֶתם
יך ּכ ְָך לִ סְ ּב ֹל
? ּכֵן וְאוֹהֵ ב,לֵב נֶאֱ מָ ן

W. A. Mozart K. 582

Chi sa, chi sa, qual sia?

Chi sa, chi sa, qual sia l'affanno del mio bene?
Se sdegno, gelosia, timor, sospetto, amor!?
Voi che sapete, o Dei, i puri affetti miei Voi questo dubbio amaro toglietemi dal cor!
W. A. Mozart K. 583

Vado, ma dove, Oh Dei?

Vado, ma dove, Oh Dei?
Se de' tormenti suoi, se de' sospiri miei
Non sente il ciel pietà!
Tu che mi parli al core,
Guida i miei passi, amore,
Amore, tu quel ritegno or togli che dubitar mi fa.
W. A. Mozart K. 505

Ch'io mi scordi di te?

Ch'io mi scordi di te?
Che a lui mi doni puoi consigliarmi?
E puoi voler che in vita?
Ah no! Sarebbe il viver mio di morte assai peggior!
Venga la morte, intrepida l'attendo.
Ma, ch'io possa struggermi ad altra face,
Ad altr'oggetto donar gl'affetti miei, come tentarlo?
Ah, di dolor morrei!
Non temer, amato bene, per te sempre il cuor sarà!
Più non reggo a tante pene,
L’alma mia mancando va.
Tu sospiri? O duol funesto!
Pensa almen che istante è questo!
Non mi posso, oh Dio, spiegar! Stelle barbare, stelle spietate,
Perchè mai tanto rigor?
Alme belle, che vedete
Le mie pene in tal momento,
Dite voi, s’egual tormento
Può soffrir un fido cuor?

בועז בן משה ( / )1962ארבעה שירים מתוך מחזור שירי ג'יימס ג'ויס
לסופרן ,לאבוב ולכלי קשת

כ 12-דקות

Four Poems
by James Joyce

ב

ועז בן־משה ,יליד תל אביב ,חתן פרס
ראש הממשלה לקומפוזיטורים לשנת
 ,2003הלחין עד כה יותר מ 40-יצירות,
ובהן מוסיקה סימפונית ,יצירות לקול
ולתזמורת ,קונצ'רטי ,מוסיקה קאמרית,
יצירות לכלֵי סולו ומוסיקה רב־תחומית.
בין גופי המוסיקה הישראליים שהזמינו
את יצירותיו ו/או ביצעו אותן :התזמורת
הסימפונית ירושלים רשות השידור,
התזמורת הסימפונית חיפה ,אנסמבל סולני
תל אביב ,התזמורת הקאמרית הישראלית,
הסינפונייטה הישראלית באר שבע ,ועכשיו
גם הקאמרטה הישראלית ירושלים.
יצירותיו נוגנו ב"פסטיבל ישראל" ,בפסטיבל
"קול המוסיקה בגליל העליון" ובפסטיבל
"צלילים במדבר" ,ואף בחוץ לארץ :בגרמניה,
בספרד ,בצרפת ,ברוסיה ובארצות הברית.
ב 2016-זכו ארבע מיצירותיו לביצועי בכורה.
היצירה "חמלה־תשוקה" הושמעה בקונצרט
פתיחת העונה של אנסמבל המאה ה,21-
היצירה "כוכבי בוקר" נוגנה בידי הסימפונית
ֹיטלִ י ְנגֶן שבגרמניה ,היצירה
של רו ְ
" "When Music Speaksבקונצרט פתיחת
העונה של אנסמבל "מיתר" והאורטוריה
"יונה"  -בביצוע זמרים ואנסמבל סולני
תל אביב .בשנת  2004יצא לאור התקליטור
"שערי ירושלים" ,ובו מבחר מיצירותיו.

1.
Strings in the earth and air
;Make music sweet
Strings by the river where
The willows meet.
There's music along the river
For Love wanders there,
Pale flowers on his mantle,
Dark leaves on his hair.

דבר המלחין על יצירתו

בשנת  1907פרסם ג'יימס ג'ויס אסופת
שירים תמימה וצבעונית" ,מוסיקה קאמרית"
שמה .שלושים ושישה שירי האסופה
הקצרים מתארים טבע ונוף ,ידידות ואהבה.
"מוסיקה קאמרית" של ג'ויס מלווה אותי זה
שנים רבות .החן ,העידון ,החום והחושניות
שבהם ,המובעים בשפה לקונית ומרומזת,
הצליחו לעורר את הצד היצירתי שבי.
השימוש הלשוני העשיר של ג'ויס היוו
בעבורי מקור השראה רב ,ומעניין שדווקא
השפה האנגלית היא שמשכה אותי להתרכז
בעולם הדימויים העשיר.
מ 36-שירי המחזור הלחנתי שמונה לסופרן
ולפסנתר ,ולאחר מכן תזמרתי אותם להרכב
של סופרן ,אבוב וכלי קשת .ארבעה מן
השירים המולחנים תשמעו הערב ,בהרכב
זה .האבוב הוא "הקול הפרטי" שבשיר; כלי
הקשת מְ צַ ְ ּבעים את הציור ,את הסיפור,
את הדרמה .ומעל  -קול הזמרת המשייט
לו ,לעיתים ברמיזות מעודנות ולעיתים
באנרגיה חושנית חסרת מעצורים.

All softly playing,
With head to the music bent,
And fingers straying
Upon an instrument.
2.
My dove, my beautiful one,
!Arise, arise
The night-dew lies
Upon my lips and eyes.
The odorous winds are weaving
!A music of sighs
Arise, arise,
!My dove, my beautiful one
צילום :אילן שפירא

הד"ר בן־משה מלמד תיאוריה מוסיקלית,
קומפוזיציה וג'ז באקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים ,בה הוא מכהן גם
כדיקן הפקולטה למוסיקה רב־תחומית.
משנת  2011הוא המנהל האמנותי של "חג
המוסיקה הישראלית".

from Chamber Music
a poetry collection

ארבעה שירים
מאת ג'יימס ג'ויס

מתוך אסופת השירים "מוסיקה קאמרית"
עברית :משה זינגר ה ַנעֲמִ י ()1994-1935
.1
מֵ יתָ ִרים ָּבאָ ֶרץ ו ּבָ רוֹם
ִ ּבנְגִ ינוֹת ע ֲֵרבוֹת,
לְ יַד הַ ּנַחַ לַּ ,ב ּ ָמקוֹם
ׁ ָשם נו ׁ ְֹשקוֹת ע ֲָרבוֹת.
נְגִ ינוֹת עַ ל ְ ּגדוֹת הַ ּנַחַ ל,
ִ ּכי אָ הֲבָ ה ׁ ָשם עוֹבְ ָרה,
ְּפ ָרחִ ים חִ ו ְִּרים לִ מְ עִ יל לָהּ ,
עָ לִ ים ּכֵהִ ים לִ ְש ׂעָ ָרהּ .
הִ יא נ ֹו ֶגנֶת ַר ּכוֹת,
ִשח,
ֹאשה ַל ּנְגִ ינוֹת י ּׁ ַ
ר ָׁ
וְאֶ צְ ָּבעוֹת ּתוֹעוֹת
אֱ לֵי ְ ּכלִ י ִּת ׁ ְשלַח.
.2
ּ
י ֹונ ִָתי ,יָפָ ִתי ׁ ֶש ִלי,
קו ּמִ י־ל ְָך!
טַ ל־ ַליִל נָח
עַ ל ְש ׂפָ תַ י וְעֵ ינַי.
נְגִ ינַת אֲ נָחוֹת ּ ֶתאֱ ר ֹגְ נָה
רו ּחוֹת ּב ֹ ֶש ׂם צַ ח:
קו ּמִ י־ל ְָך,
י ֹונ ִָתי ,יָפָ ִתי ׁ ֶש ִ ּלי!

I wait by the cedar tree,
My sister, my love.
White breast of the dove,
My breast shall be your bed.
The pale dew lies
Like a veil on my head.
My fair one, my fair dove,
!Arise, arise
3.
Winds of May, that dance on the sea,
Dancing a ring-around in glee
From furrow to furrow, while overhead
The foam flies up to be garlanded,
In silvery arches spanning the air,
?Saw you my true love anywhere
!Welladay! Welladay
!For the winds of May
!Love is unhappy when love is away
4.
O cool is the valley now,
And there, love, will we go.
For many a choir is singing now,
Where Love did sometime go.
And hear you not the thrushes calling,
?Calling us away
O cool and pleasant is the valley
And there, love, will we stay.

לְ יַד הָ אֶ ֶרז אֲ צַ ּ ֶפה,
אֲ חו ִֹתי הַ ְ ּקטַ ּנָה.
חָ זָהּ הַ ּלָבָ ן ׁ ֶשל י ֹונָה,
חָ זִ י לְ ָך יִהְ יֶה לְ מִ ׁ ְש ּכָב.
טַ ל חִ וֵּר נָח
אשי ְ ּכצָ עִ יף.
עַ ל ָר ׁ ִ
יָפָ ִתי ,י ֹונ ִָתי הַ יָּפָ ה,
קו ּמִ י־ל ְָך!
.3
רו ּחַ מַ איֶ ׁ ,שעַ ל ַ ּג ִ ּלים
רוֹקֵ ד ְ ּבגִ יל מַ עְ ּגָלִ ים,
מִ ּ ֶתלֶם אֱ לֵי ּ ֶתלֶם ׁ ָשט,
מֵ עַ ל  -הַ ֶּקצֶ ף זָר קֻ ּׁ ַשט -
ְק ׁ ָשתוֹת ׁ ֶשל ּכֶסֶ ף נִמְ ּ ָתחוֹת -
אַ יֵּה אֲ הו ּבָ ִתי ,רו ּחוֹת?
אַ לְ לַי! אַ לְ לַי!
לְ רו ּחוֹת ׁ ֶשל מַ אי!
אַ הֲבָ ה ְּתאַ מְ לֵל עֵ ת ָרחֲקָ ה מֵ עָ לַי!
.4
ּכ ֹה צ ֹונֵן הַ ַ ּגיְא עַ כְ ׁ ָשו,
לְ ׁ ָשם ,אֲ הו ּבָ ִתי ,נֵלְ כָה,
מַ ְקהֵ לוֹת ַר ּבוֹת ׁ ָשרוֹת עַ כְ ׁ ָשו.
עִ ִּתים אָ הֲבָ ה ׁ ָשם הִ ְ ּלכָה.
ִקכְ לִ ים קו ְֹר ִאים :הַ ְרחִ יקו ּ ְנד ֹד! -
הַ ִת ׁ ְשמְ עִ י ק ֹולָם?
צ ֹונֵן ְוכ ֹה נָעִ ים הַ ַ ּגיְא,
ִשהֶ ה־נָא ׁ ָשם.
אֲ הו ּבָ ה ,נ ׁ ְ

וולפגנג אמדאוס מוצרט  /סרנדה מס'  12לשמיניית כלי נשיפה ק'  388בדו מינור
אלגרו  /אנדנטה  /מינואט בקנון וטריו
בקנון ובהיפוכו  /אלגרו
בימינו הסימפוניה רבת מוניטין מן הסרנדה.
את הסרנדה אנו נוטים לקשר בתודעתנו עם
שירתם של אוהבים תחת חלונה של עלמה
נערצת לעת ערב .לא כך היה בימי מוצרט.
כלומר ,לא רק כך" .סרנדה"* נקראה גם
יצירה כלית שהוזמנה במיוחד לרגל אירוע -
התכנסות חגיגית של משפחה אמידה ,טקס
סיום של מחזור אוניברסיטאי ,או כיבודו
של רם־מעלה – שהתקיים לרוב מחוץ
לבית בערב נעים־מזג .אל נשכח שהמילה
סֶ ֶרנ ֹו באיטלקית מקפלת בתוכה את
המובנים בהיר ,שליו ורגוע.
תזמור הסרנדה שלפנינו הוא שמיניית כלי
נשיפה ,ותזמורה זה מלמד כי אמנם נועדה
להישמע מחוץ לבית .גם אם לא מוברר לנו
לחלוטין לשם מה או לשם מי חוברה -
מוצרט אינו מתייחס אליה במכתביו -
קל לנו לנחש :בראש הפרטיטורה רשום
"וינה  ,"1782ובביוגרפיה של מוצרט כיתוב
זה אומר כי ימי זלצבורג כבר מאחוריו ,וכי
בווינה עומדת לרשותו הKaiserliche"-
 ,"Harmonieשמיניית כלי נשיפה ,שהרכבה
זהה לתזמור הסרנדה הזאת - :צמדי
אבובים ,קלרינטים ,קרנות ובסונים .מי שנתן
את ההוראה להקמת האנסמבל ההרמוני
הזה באפריל  1781הוא הקיסר יוזף השני
עצמו ,שאַ חַ ר קרבתו מחזר מוצרט .כידוע,
זה החיזור שהרגיז כל כך את הארכיבישוף
קולורדו ,מעסיקו של מוצרט בזלצבורג ,עד
כי הורה לרוזן פון אַ ְרקוֹ ,משרתו ,להעניק
למוצרט ,צ'מבלן סורר וחצוף ,בעיטה
טקסית מעליבה באחוריו.

בניגוד לשתי הסרנדות האחרות של מוצרט
שהשמיעה הקאמרטה באחרונה  -מס' 9
(סרנדת קרן הדואר) ,ומס' ( 10הגראן
פרטיטה) – ששבעת פרקיהן נמשכו
בסביבות חמישים דקות ,הרי שסרנדה זו
נמשכת כחצי מן הזמן הזה ,ומבנָהּ כמבנה
השגרתי של סימפוניה קלאסית :שני פרקי
אלגרו בקצוות ,ובתווך אנדנטה ומינואט עם
טריו .אך לא רק פרט זה מדמה אותה יותר
לסימפוניה מאשר לסרנדה השגרתית ,אלא
גם העובדה שהיא מכילה פסקאות קודרות
וקטעים בעלי תחכום טכני החורג מדרישות
הקלילו ּת של סרנדה .אשר לסולמה ,כדאי
להיזכר מה אמר חוקר מוצרט אלברט
איינשטיין" :אם אצל מוצרט סול מינור הוא
הסולם הפטליסטי ,דו מינור הוא הסולם
הדרמטי ,סולם הניגודים בין פרקי אוניסונו
התקפיים לבין קטעים ליריים ,ועל הליריות
משתלטים גם התפרצויות אופל".
האלגרו הראשון ,בצורת הסונטה ,דורך
מן האקורד הראשון על קרקע מינורית.
נושא הפתיחה הקודר מוליך אל כמה
קטעי אוניסונו התקפיים ,כמונחו של
אלפרד איינשטיין .הנושא השני ,שמציג
אחד האבובים ,מז'ורי ולירי .הפיתוח
שלאחריו נמרץ והרפתקני ,רצוף מהלכים
צופני איו ּם ,ונימת הסיום טראגית.
הפרק השני ,אנדנטה ,מגרש את
ההתקפיות ,הקדרות והיגון .תחילתו מזמור
קלרינֶטי ,אך המשכו רב־שיח שווה בין
כל הנשפנים ,והוא מז ּ ֵַמן לכל אורכו רון
לירי ורוגע מזדמר .באנדנטה הכמו־וולסי,
במשקל  ,3/8גם הוא בצורת הסונטה,
יש השומעים טיול על כרי דשא אביביים

כ 25-דקות

או על גדת פלג מפכפך .אחרים שומעים
בו צלילים מוארי־ירח של סצנת אהבה
אופראית .יתרונה של האבסטרקטיות.
אך המינואט ,במשקל משולש ,הוא המביא
את הסרנדה אל פסגת התחכום הגדול.
ההתחלה פשוטה :במחול חצר ,העשוי
קנון מוקפד ,שני קולות מנגנים את אותה
המנגינה בהפרש תיבה .והטריו  -המסור
בידי האבובים והבסונים בלבד  -הוא מלאכת
מחשבת :אבוב פותח בנושא ,האבוב השני
נכנס שתי תיבות אחריו באותו הנושא אך
בהיפוכו; כעבור שתי תיבות ,בסון פוצח
בגרסה קצת שונה מן הנושא המקורי,
וכעבור עוד שתי תיבות הבסון האחר תורם
את גרסתו המהופכת .בתום הרונדו ,הכל
חוזרים על המינואט מן ההתחלה.
את הפרק האחרון פותחים אבוב ובסון
במזמור כה נמהר וקליט ,עד כי השומע
אותו בערב יירדם עמו וישכים עמו .על הלחן
הזה האנסמבל משמיע שמונה וריאציות,
עם סינקופות ,שינויי מקצב ומרקם ,סדרת
טרילים וקדנצה מפתיעה באבוב .אתלטיות
מרובה נדרשת מן הלוחצים על שסתומי
כלי הנשיפה :משימתם בפרק הזה כוללת
פראזות משורשרות בלא אתנחתות
נשימה .דבר אחד ברור :חשרת העננים
הדוֹ־מינורית חלפה ואיננה עוד .עליצות
שטופת שמש שולטת בכל.

*כינוייה היו גם ״בידור״ Divertimento -
או  ,Divertissementאו ״מוסיקת לילה״ -
 ,Nocturneאו  ,Notturnoאו .Nachtmusik
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אורי סגל מנצח
אַ לֶסַ נ ְְדר ֹו דֶ ְלזַ'אבַ ן פסנתר (איטליה)
שון לי כינור (ארה״ב)

תל אביב :מוזיאון תל אביב לאמנות
מוצ"ש 18.3.17 ,בשעה 20:30
כרטיסים במוזיאון03-6077020 :

ברהמס  /קונצ'רטו לפסנתר מס' 2
פגניני  /קונצ'רטו לכינור מס' 1

סביון :בית התרבות
יום א׳ 19.3.17 ,בשעה 20:30
כרטיסים בבית התרבות סביון*8234 :

כפר שמריהו :מרכז וייל
יום ג' 21.3.17 ,בשעה 20:30
כרטיסים בכפר שמריהו09-9569430 :

קופת התזמורת1-700-55-2000 :

www.jcamerata.com

צילום ועיבוד פוטוגרפי :יצחק נופך מוזס

סולנים
בסערה
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Avner Biron conductor
Ruth Ziesak soprano (Germany)
Muki Zohar oboe
Revital Hahamov piano
Samuel Barber (1910-1981)
Canzonetta for Oboe and Strings op. 48
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concert arias:
• "Chi sa, chi sa, qual sia l'affanno del mio
bene?" K. 582
• "Vado, ma dove, oh Dei?" K. 583
• "Ch'io mi scordi di te?" K. 505

SEASON

Mozart
and More

2016-2017

Tel Aviv / Tel Aviv Museum of Art
Friday, March 3 2017 at 13:00
Saturday, March 4 2017 at 20:00
Sunday, March 5 2017 at 20:00
Jerusalem / Jerusalem Theater
Tuesday, March 7 2017 at 20:00
Rehovot / Weizmann Institute, Wix Auditorium
Wednesday, March 8 2017 at 20:00

Intermission
Boaz Ben Moshe (1962)
Four songs from the
"James Joyce Song Cycle"
for soprano, oboe and strings
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenade no. 12 for wind octet
K. 388 in C minor

Program notes Benny Hendel Design Hagit Maimon
Cover Photography and Image processing Itshak Nofech Mozes

The Israel Camerata Jerusalem

Music Director and Founder: Avner Biron
Advisor: Josef Bardanashvili
The musicians
1st Violin
Matan Dagan*
Natasha Sher*
Carmela Leiman**
Denice Djerassi
Yuki Ishizaka
Sophia Kirsanova
Roman Yusupov

*principal player **assistant principal

2nd Violin
Hadas Fabrikant*
Eduard Reznik*
Arnold Kobiliansky
Michael Kontsevich
Keren Shoshani
Omri Tzach

Viola
Michael Plaskov*
Doron Alperin
Boris Rimmer
Eduard Shubaev
Cello
Marina Katz*
Zvi Orleansky*
Alexander Sinelnikov**

Bass
Dmitri Rozenzweig*
Alexander Osipenko

Bassoon
Mauricio Paez*
Kristijonas Grigas

Flute
Esti Rofé*

French Horn
Alon Reuven*
Ruth Varon

Oboe
Muki Zohar*
Ori Meiraz

Timpani
Karen Phenpimon-Zehavi*

Guest Musicians: Ilya Schwartz, Shelly Danzer, clarinet; Yefim Eisenstadt, cello
*Member of the board

Board of Directors and Members of Association
Prof. Ruth Arnon*, Chairman
Jacob Aizner*
Dr. Hanan Alon
Avner Azulay*
Talma Barabash-Knoller, CPA
Prof. Avi Ben Basat

Prof. Shlomo Biderman
Dr. Yoram Blachar*
Prof. Shmuel Cabilly
Ruth Cheshin*
Ilan de Vries*
Robert Drake

Izaak Elron
Prof. Menachem Fisch
Orly Froman*
Prof. Benny Geiger*
Efrat Weiman Gershony*
Yair Green, Adv.*

Prof. Moshe Hadani*
Prof. Uri Karshon
Raanan Kop, CPA*
Nissim Levy
Moshe Michles*
Prof. Dafna Schwartz*

Dov Shafir
Baruch Shalev
Roni Zehavi*
Yehuda Zisapel

Administration
General Manager: Ben-Zion Shira
Administrative Manager: Michael Kontsevich
Producer: Anat Richter

Marketing Manager: Tamar Umansky
Sales Manager: Dagan Feder
Sales: Miriam Raskin
Librarian: Tamar Reiss

Stage Manager: Valery Aksyonov
Legal Advisor: Adv. Ami Folman
Accountant: Sarit Yitshaki

Office: 13 HaHagana St. (HaGiv'a HaTsarfatit) Jerusalem | Tel: +972-2-5020503 Fax: +972-2-5020504
Internet: www.jcamerata.com | Email: info@jcamerata.com
The Orchestra is supported by: The Ministry of Culture and Sport | The Municipality of Jerusalem
and by the generous support of various donors.
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